
 

Pagina 1/2 

 

 

 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________ 2016 

privind înfiinţarea Centrului Cultural Transilvania, instituţie publică  

cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 5.538/25.03.2016, la 

proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Centrului Cultural Transilvania, instituţie publică 

cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mureş, 

Luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.68/26.05.2011 

privind Administrarea Palatului Culturii din Tîrgu Mureş, 

Cu respectarea prevederilor art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2006 privind 

înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, 

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1),  lit.”a” şi „d”, ale alin.(2), lit.”b” şi ale art.97, 

alin.(1)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se înfiinţează Centrul Cultural Transilvania, ca aşezământ cultural, instituţie 

publică de cultură cu personalitate juridică organizată în subordinea Consiliului Judeţean 

Mureş, cu sediul în municipiul Tîrgu Mureş, str.George Enescu nr. 2, judeţul Mureş. 

Art.2. (1) Se numeşte domnul Zereş Sergiu Bogdan în calitate de manager interimar al 

instituţiei înfiinţate potrivit art.1.  

(2) Managerul interimar al Centrului Cultural Transilvania va îndeplini toate 

procedurile legale referitoare la înregistrarea persoanei juridice nou înfiinţate, până cel 

mai târziu la data de 30.04.2016. 

Art.3. Se aprobă structura organizatorică, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi 

funcţionare şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale Centrului Cultural 

Transilvania, conform anexelor nr.1 – 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Art.4. (1) Începând cu data de 01.05.2016, dreptul de administrare al Muzeului Judeţean 

Mureş asupra imobilului – Palatul Culturii, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Enescu nr.2 

se retrage şi se transmite Centrului Cultural Transilvania. 

         (2) În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, instituţiile 

menţionate la alin.(1) vor proceda la predarea-preluarea imobilului retras din/transmis în 

administrare, încheind în acest sens un proces verbal de predare-preluare. 

Art.5. Biblioteca Judeţeană Mureş şi Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş, instituţii publice de 

cultură de interes judeţean, îşi vor desfăşura în continuare activitatea în Palatul Culturii. 

Art.6. Muzeul Judeţean Mureş va prezenta în termen de 15 zile de la adoptarea prezentei 

hotărâri propuneri de armonizare a dispoziţiilor propriului Regulament de organizare şi 

funcţionare, a structurii organizatorice şi statului de funcţii, cu prezentele reglementări. 

Art.7.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: persoanei nominalizate la art.2, Cabinetului 

demnitarului, Serviciul Resurse Umane şi Direcţiei Economice din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş şi Muzeului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea la 

îndeplinire a măsurilor stabilite. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre                                      Avizat pentru legalitate 

                                                                                                              SECRETAR

                    Paul Cosma  
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Nr. 5.538/25.03.2016 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind înfiinţarea Centrului Cultural Transilvania, instituţie publică  

cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

 

Potrivit prevederilor art.2 din Ordonanţa de urgenţă nr.118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi 

completările ulterioare, aşezămintele culturale sunt persoane juridice de drept public sau 

privat, indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfăşoară activităţi în domeniul 

cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de 

utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie. 

Aşezămintele culturale, instituţii publice, îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe bază de 

programe şi proiecte elaborate de conducerea acestora, în concordanţă cu strategiile 

culturale şi educativ-formative stabilite de autorităţile în subordinea cărora funcţionează. 

Potrivit prevederilor art.4, alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă nr.118/2006, desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale urmăreşte, în principal, realizarea următoarelor 

obiective: 

a) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale 

comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la 

viaţa culturală; 

b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare 

a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial; 

c) educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar în afara 

sistemelor formale de educaţie. 

Sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş funcţionează, ca aşezămint cultural organizat 

potrivit reglementărilor legale mai sus amintite Centrul de Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică Mureş având ca principale obiective educaţia permanentă de interes comunitar 

desfăşurată în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul artistic precum şi 

conservarea şi promovarea culturii tradiţionale zonale. De asemenea, ca aşezămând cultural 

sunt organizate şi funcţionează Redacţia revistei „Vatra” şi Redacţia revistei „Látó” având 

ca principală activitate susţinerea editării publicaţiilor culturale cu acelaşi nume. 

O analiză a obiectivelor reglementate de dispoziţiile legale ca scop al aşezămintelor 

culturale, raportat la obiectivele aşezămintelor culturale – instituţii publice ce funcţionează 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, relevă faptul că sunt acoperite obiectivele cu 

privire la conservarea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a 

patrimoniului cultural imaterial şi educaţia permanentă de interes comunitar în afara 

sistemelor formale de educaţie. 
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Nu acelaşi lucru se poate afirma cu privire la oferta de produse şi servicii culturale diverse 

pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de 

participare a cetăţenilor la viaţa culturală. De asemenea lipsesc activităţile de promovare a 

turismului cultural de interes local. 

În acelaşi context menţionăm că, programele şi proiectele culturale desfăşurate de 

aşezămintele culturale – instituţii publice subordonate Consiliului Judeţean Mureş trebuiesc 

gândite ca o componentă a strategiei culturale a judeţului, ori la acest moment nu avem o 

strategie culturală definită ca atare într-un document unitar, aprobat de Consiliul Judeţean 

Mureş. 

În timp, au existat discuţii în comisiile de specialitate şi chiar în plenul Consiliului Judeţean 

Mureş cu privire la necesitatea unei inventarieri a resurselor culturale ale județului, pe 

tipuri de resurse: spaţii culturale, operatori culturali (organizaţii şi instituţii de cultură) şi 

manifestări culturale.  

În acelaşi context, considerăm oportună realizarea unui barometru de consum cultural, la 

nivelul județului Mureş, ca instrument de studiu având ca scop măsurarea gradului de 

adecvare al infrastructurii de distribuție a bunurilor culturale la nevoile populației, 

măsurarea consumului și a participării culturale, măsurarea nevoilor culturale ale 

populației, identificarea preferințelor și a comportamentelor de consum cultural. 

Un prim pas în activitatea de promovare a turismului cultural la nivelul judeţului Mureş îl 

constituie realizarea proiectului de branding al judeţului Mureş, cuprins între activităţile 

culturale şi sociale de interes public judeţean organizate, desfăşurate şi finanţate de 

Consiliul Judeţean Mureş în anul 2015, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.45/2015. 

Pe de altă parte, în contextul masurilor restrictive impuse prin acte normative specifice 

perioadei 2009 – 2010, Administraţia Palatului Culturii s-a desfiinţat, atribuţiile specifice 

care vizau activităţi administrative şi de întreţinere fiind reorganizate ca serviciu în 

structura Muzeului Judeţean Mureş, deşi nu reprezintă în fapt activităţi de natura celor 

reglementate prin Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr.311/2003, republicată. 

Pe considerentele mai sus enunţate se propune înfiinţarea Centrului Cultural Transilvania 

aşezământ cultural având ca obiective: creşterea numărului şi a calităţii activităţilor 

culturale şi de turism în judeţul Mureş, creşterea participării locuitorilor din judeţ şi a 

vizitatorilor acestuia la acţiunile culturale care au loc în judeţul Mureş, stimularea 

ofertanţilor culturali pentru păstrarea, dezvoltarea şi promovarea diversităţii culturale şi 

artistice, a interculturalităţii în judeţul Mureş, păstrarea, conservarea şi punerea în valoare 

a patrimoniului cultural mureşean, promovarea culturii mureşene în circuitul naţional şi 

internaţional de valori. 
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Cât priveşte activităţile de administrative, de întreţinere şi de administrare a Palatului 

Culturii, aşa cum au fost reglementate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.68/2011 

privind administrarea Palatului Culturii Tîrgu Mureş, acestea vor putea fi preluate de 

instituţia de cultură nou înfiinţată prin modificarea corespunzătoare a structurii 

organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Judeţean Mureş. 

În acest mod se va putea soluţiona şi solicitarea Muzeului Judeţean Mureş de suplimentare a 

numărului de personal depusă la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.155/2016. 

Menţionăm că, modificarea numărului de personal la nivel de ordonator de credite se 

încadrează în numărul maxim de posturi, comunicat pentru anul 2016, prin adresa Instituţiei 

Prefectului – Judeţul Mureş nr.2790/17.02.2016. 

Având în vedere cele de mai sus, se supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

înfiinţarea Centrului Cultural Transilvania, ca aşezământ cultural, instituţie publică cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Mureş. 

  

 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

   Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat: director cabinet Mara Togănel 

Întocmit: şef serviciu 

Elena Popa/2.ex. 
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